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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 الواردة حىت:املعلومات 

1094 15.II.2016 2.II.2016 

1095 1.III.2016 16.II.2016 

1096 15.III.2016 2.III.2016 

1097 1.IV.2016 18.III.2016 

1098 15.IV.2016 31.III.2016 

1099 1.V.2016 15.IV.2016 

1100 15.V.2016 29.IV.2016 

1101 1.VI.2016 18.V.2016 

1102 15.VI.2016 1.VI.2016 

1103 1.VII.2016 17.VI.2016 

1104 15.VII.2016 1.VII.2016 

1105 1.VIII.2016 18.VII.2016 

1106 15.VIII.2016 3.VIII.2016 

1107 1.IX.2016 18.VIII.2016 

1108 15.IX.2016 1.IX.2016 

1109 1.X.2016 16.IX.2016 

1110 15.X.2016 30.IX.2016 

1111 1.XI.2016 18.X.2016 

1112 15.XI.2016 1.XI.2016 

1113 1.XII.2016 16.XI.2016 

1114 15.XII.2016 1.XII.2016 

 هذه املواعيد ختص اللغة اإلنكليزية. *  
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 معلومات عامة
 القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية لالتحاد

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 :(OB)نشر مكتب تقييس االتصاالت أو مكتب االتصاالت الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية لالحتاد  ألف

 رقم النشرة التشغيلية
 (2015نوفمرب  15 الوضع يف) ITU-T E.118 (2006/05)                ّ                                                        قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقا  للتوصية 1088
 (ITU-T E.212 (2008/05)                                                                                                         الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا  للتوصية 1086

 (2015 أكتوبر 15 الوضع يف)
 2015التوقيت القانوين  1073
 (2015يناير  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقا  للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1067
 (2014 ديسمرب 15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )تكملة للتوصية (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1066
 (2014 سبتمرب 15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03))وفقا  للتوصية  الصادرة عن االحتاد شركات التشغيلقائمة برموز  1060

من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  للحكم االختياري رقم  1055
 (2014يوليو  1الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 

 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  1015
( ITU-T E.212 (2008/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية  1005

 (2012 يونيو 1 يف )الوضع
( ITU-T T.35 (2000/02)مة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التلماتية )تكملة للتوصية قائ 1002

 (2012أبريل  15)الوضع يف 
 (2012أبريل  1)الوضع يف  ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقا  للتوصية  1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقا  للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

( ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164 (2010/11)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  991
 (2011نوفمرب  1 يف )الوضع

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (2011مايو  15)الوضع يف  ITU-T F.32 (1995/10)قائمة مبؤشرات مقصد الربقية )وفقا  للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)ورموز تعّرف هوية شبكة التلكس  (TDC)قائمة بالرموز الدليلية ملقصد التلكس  978

 (2011أبريل  15( )الوضع يف ITU-T F.68 (1988/11)والتوصية 
 (ITU-T X.121 (2000/10))وفقا  للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعّرف هوية شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 يف )الوضع
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقا  للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلداري لإلدارة  974
( ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  972

 (2011يناير  15 يف )الوضع
 (2010مايو  1)الوضع يف  (ITU-T E.180 (98/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقا  للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  للتوصية  669

 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء
 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T Rec. M.1400 (03/2013) قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوصية

 www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html (ITU-T F.170جدول بريوفكس )التوصية 
 www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html (ROA)قائمة بوكاالت التشغيل املعرتف هبا 

 

http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاملوقع اإللكرتوين: 
 (32+)الرمز الدليلي للبلد  بلجيكا

 :I.12.2016تبليغ يف 
 ، بروكسل، عن التغيري التايل يف خطة الرتقيم الوطنية البلجيكية:املعهد البلجيكي خلدمات الربيد واالتصاالتيعلن 

 
 األرقام اجلغرافية –ختصيص  •

 تاريخ التخصيص سالسل األرقام رمز املنطقة/املنطقة

 XXXXXX 94 32+ غنت اجلغرافيةمن أجل املنطقة  94
 (XXXXXX 094)نسق املراقمة الوطنية: 

2016.I.01 

 93و 92غنت: دينة مل رمَزْي املنطقة املوجودين بالفعل رمز املنطقة هذا هو باإلضافة إىل

 لالتصال:
Belgian Institute for Postal services and Telecommunications 

Ellipse Building 
Boulevard du Roi Albert II, 35 

1030 BRUSSELS 
Belgium 

 65 89 226 2 32+ اهلاتف:
 77 88 226 2 32+ الفاكس:

 numbering@bipt.be الربيد اإللكرتوين:
 www.bipt.be املوقع اإللكرتوين:

  

mailto:numbering@bipt.be
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 الخدمة اتتقييد
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية
 (13)صفحة  1006 سيشيل

 (12)صفحة  1007 سلوفاكيا
 (5)صفحة  1034 تايالند

 (14)صفحة  1039 يسان تومي وبرينسيب
 (14)صفحة  1039 أوروغواي

 (4)صفحة  1068 كونغ، الصينهونغ  
 
 

 إجراء معاودة النداء
 (2006المراَجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  21وإجراءات النداء البديلة )القرار 

 /www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011انظر املوقع: 
 

  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012
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 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

ADD إدراج  PAR فقرة 
COL عمود  REP استبدال 
LIR قراءة  SUP إلغاء 

P )صفحة )صفحات    
 
 

 قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية
 (V)القائمة 

 2015طبعة 
 
 VIالقسم 

ADD  

CY01 Monarch Telecom Ltd, 62 Vasileos Konstantinou (1st floor), CY-3076 Limassol, Cyprus.  
 info@monarchglobal.netالربيد اإللكرتوين:  ،05 700 258 00357، الفاكس: 01 700 258 00357اهلاتف: 

Themis Violaris  
REP 

LV06 Hansael Ltd, Andrejostas street 6A, Riga, LV--1045, Latvia.  
 airtime@hansael.lvالربيد اإللكرتوين:  ،67320772 371+، الفاكس: 29286031 371+اهلاتف: 

SUP 
CY09 NAPATEL LTD., 4, Alexandrias Str., Bridge Tower, 2nd floor,  

CY-3013 Limassol - P.O.Box 71073, CY-3840 Limassol, Cyprus.  
 info@nostrashipt.comالربيد اإللكرتوين:  ،818021 25 357+، الفاكس: 818020 25 357+اهلاتف: 

 Adreas Philippouجهة االتصال: 
  

mailto:info@monarchglobal.net
mailto:info@nostrashipt.com
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 قائمة محطات المراقبة الدولية
 (VIII)القائمة 

 2013طبعة 
 (12)التعديل رقم 

 الجزء األول
 محطات في خدمات االتصاالت الراديوية لألرض

INS إندونيسيا 
P   194   REP 

INS - إندونيسيا 

 العنوان البريدي المكتب المركزي
 الهاتف، الفاكس،
 البريد اإللكتروني

 مالحظات

وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 جلمهورية إندونيسيا

ت ومعايري معدااملديرية العامة إلدارة املوارد 
 الربيد وتكنولوجيا املعلومات

Jalan Medan Merdeka 

Barat No. 17 
10110 Jakarta 

 3835888 21 62+  :اهلاتف
 3835825 21 62+ اهلاتف:

 3860781 21 62+ الفاكس:
 3864162 21 62+ الفاكس:

 www.depkominfo.go.id املوقع اإللكرتوين:

 

 (13)التعديل رقم 

 الجزء األول
 محطات في خدمات االتصاالت الراديوية لألرض

AUS أستراليا 
P   73-72   REP 

AUS - أستراليا 

 العنوان البريدي المكتب المركزي
 الهاتف، الفاكس،
 البريد اإللكتروني

 مالحظات

 هيئة االتصاالت واإلعالم األسرتالية

International 

Radiocommunications Section 
P.O. Box 78 

Belconnen A.C.T. 2616 

 62195555 2 61+  اهلاتف:
 62195353 2 61+ الفاكس:

 info@acma.gov.au الربيد اإللكرتوين:
 irs@acma.gov.au الربيد اإللكرتوين:

 

 )تابع(
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AUS  تابع(أستراليا( 

 الهاتف، الفاكس، البريد اإللكتروني العنوان البريدي اسم المحطة

Quoin Ridge (Tasmania) 

ACMA Quoin Ridge 
P.O. Box 13112 

Law Courts 
Melbourne 

Victoria 8010 
Australia 

 99636702 3 61+  اهلاتف:
 62680246 3 61+  الفاكس:

 quoin.ridge@acma.gov.au: الربيد اإللكرتوين

 

اإلحداثيات 
 أنواع القياسات الجغرافية

 مديات الترددات
 فيما يتعلق بكل قياس

ساعات 
 الخدمة

 مالحظات

 جنوبا   ''00'42°45
  kHz - 2 GHz HX 10 قياسات الرتددات شرقا   ''00'147°20

 جنوبا   ''00'42°45
 ا  شرق ''00'147°20

القياسات املتعلقة بشدة اجملال 
 بكثافة تدفق القدرة أو

10 kHz - 2 GHz HX  

 جنوبا   ''00'42°45
 ساعة kHz - 40 MHz 24 100 قياسات حتديد االجتاه ا  شرق ''00'147°20

 ليةستبانة عاحتديد االجتاه ذو اجهاز 
اعتمادا  درجات  0,5±أعلى من 

نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  على
 لإلشارة املطلوبة

 جنوبا   ''00'42°45
  kHz - 2 GHz HX 10 قياسات عرض النطاق ا  شرق ''00'147°20

 جنوبا   ''00'42°45
 شرقا   ''00'147°20

عمليات املسح األوتوماتية 
  الطيف لشغل

10 kHz - 2 GHz 24 ساعة  
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 لبطاقة رسوم االتصاالت الدوليةقائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار 
 (E.118 T-ITU (2006/05))وفقاً للتوصية 

 (2013نوفمبر  15)الوضع في 
 (XI.15.2015 - 1088)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (2)التعديل رقم 

 ADD هولندا
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
رقم تعرّف  اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
التاريخ الفعلي  جهة االتصال

 لالستعمال
 .Glotell B.V هولندا

Engeland Iaan 314 
DZ ZOETERMEER 

89 31 17 Mr Edwin Clement 
Glotell B.V. 

Engeland Iaan 314 
DZ ZOETERMEER 

 000 200 628 31+ اهلاتف:
 edwin@glotell.nl الربيد اإللكرتوين:

2016.I.1 

 LIR السويد
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
رقم تعرّف  اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
 جهة االتصال

 Tele2 Sverige AB السويد
Box 62 

SE-164 94 KISTA 

89 46 10 Mr. Carl-Johan Rydén 
Tele2 Sverige AB 

Box 62 
SE-164 94 KISTA 

 33 41 426 70 46+ اهلاتف:
 carljohan.ryden@tele2.com الربيد اإللكرتوين:

 ADD المملكة المتحدة
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
رقم تعرّف  اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
ي التاريخ الفعل جهة االتصال

 لالستعمال

 Virgin Mobile Telecoms Ltd اململكة املتحدة
Virgin Media, Media House, 

Bartley Wood Business Park, 
Bartley Way, 

HOOK, HAMPSHIRE, RG27 9UP 

89 44 43 Mr. Jeffrey Gardner 
Virgin Mobile Telecoms Ltd 

Virgin Media, Media House, 
Bartley Wood Business Park, 

Bartley Way, 
HOOK, HAMPSHIRE, RG27 9UP 

 203482 7956 44+  اهلاتف:
 jeff.gardner@virginmedia.co.uk الربيد اإللكرتوين:

2016.VI.1 

 ADD المملكة المتحدة
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
رقم تعرّف  اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
 التاريخ الفعلي جهة االتصال

 لالستعمال

 AMSUK Limited املتحدة اململكة
Highfield House, 

Headless Cross Drive, 
REDDITCH, WORCESTERSHIRE, 

B975EQ 

89 44 44 Mr. Cameron Dunn 
AMSUK Limited 

1025 Lenox Park Blvd. NE, 
Suite C8886, 

Atlanta, GA, 30319 
(United States) 

 5834 499 404 1+  اهلاتف:
 cameron.dunn@att.com الربيد اإللكرتوين:

2016.I.15 
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 يتعلق بالخطة الدولية فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية
 لتعرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

 )T E.212-ITU (2008/05)طبقاً لتوصية قطاع تقييس االتصاالت )
 (2015أكتوبر  15)الوضع في 

 (X.15.2015 - 1086)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (6)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

 ADDجنوب إفريقيا   
 655 24 SMS Portal (Pty) Ltd 

 LIRالسويد   
 240 10 Tele2 Sverige AB 

_________ 
* MCC:  / الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile 

 MNC:  / الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile 

 
 

 (ADMD)قائمة أسماء الميادين اإلدارية لإلدارات 
 (X.400 T-ITUو F.400 T-ITU)طبقاً لسلسلتي التوصيات 
 (2011فبراير  15)الوضع في 

 (II.15.2011بتاريخ  974)امللحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (6)التعديل رقم 

 ADD بلجيكا
       
 عنوان االتصال الرد األوتومايت مكتب اخلدمة اخلدمة )اخلدمات(اسم  رمز البلد ADMDاسم امليدان  البلد
       
   MT IPM أخرى    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         

Belgique INTEGRATIONCLOUD BE    ال نعم Codit 
Skaldenstraat 7b 

9042 GHENT 
Belgium 

 الربيد اإللكرتوين:
support@codit.eu 

Belgium        
        بلجيكا
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 الصادرة عن االتحاد شركات التشغيلقائمة برموز 
 (M.1400 T-ITU (2013/03))وفقاً للتوصية 

 (2014سبتمبر  15)الوضع في 
 (IX.15.2014 - 1060)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (21)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة
 

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /
 

Dhom & Johannsen GbR DJINET Mr. Tilo Johannsen 
 Bergstrasse 3  :994529 6361 49+ اهلاتف 
 67813 GERBACH  :4590128 6361 49+ الفاكس 

 tilo-johannsen@dj-computer.de :اإللكرتوينالربيد   
 

Engel & Co. GmbH Gera ENGELC Mr. Gotthard Hoffmann 

 Leibnizstrasse 73  :8337420 365 49+ اهلاتف 
 07548 GERA  :8337310 365 49+ الفاكس 

 info@enco-gera.de :الربيد اإللكرتوين  
 

Jens Dreiheller – Lodaya Technologies LODAYA Mr. Jens Dreiheller 

 Friedrich-Ebert-Strasse 189  :2132461 3222 49+ اهلاتف 
 90766 FUERTH  :2133859 3222 49+ الفاكس 

 info@lodaya.net :الربيد اإللكرتوين  
 

TeleForte Telekommunikations AG TEFO :0 460933 821 49+ اهلاتف 
 Maximilianstrasse 14  :19 460933 821 49+ الفاكس 
 86150 AUGSBURG  الربيد اإللكرتوين: info@teleforte.com 

 
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1093رقم 

 (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))وفقاً للتوصية 

 (2015يناير  1)الوضع في 
 (I.1.2015 – 1067)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (25)التعديل رقم 

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير البلد/املنطقة اجلغرافية

ISPC DEC 

 ADDكوت ديفوار   
6-025-4 12492 YOMBC02 / Abidjan - Yopougon Atlantique Telecom - Côte d'Ivoire 

 SUPهندوراس   
7-017-0 14472 MGWTGA-DGCEL Digicel 

7-017-1 14473 ITP1TGA-DGCEL Digicel 

7-017-2 14474 ITP2TGA-DGCEL Digicel 

7-017-3 14475 MGWSPS-DGCEL Digicel 

7-017-4 14476 ITP1SPS-DGCEL Digicel 

7-017-5 14477 ITP2SPS-DGCEL Digicel 

 ADDهندوراس   
7-017-0 14472 MGW1-TGA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 

DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-017-1 14473 ITP1-TGA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-017-2 14474 IGATE-TGA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-017-3 14475 MGW2-TGA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-017-4 14476 ITP3-TGA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-017-5 14477 ITP4-TGA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-017-6 14478 MGW-TGU SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-017-7 14479 MSS-SPS SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-018-0 14480 MGW-CBA1 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-018-1 14481 STPTGU1 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

7-018-2 14482 STPSPS1 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 
DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

 LIRهندوراس   
7-016-6 14470 MSSTGU2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. 

DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) 

 SUPإسبانيا   
2-240-7 6023  Vodafone España S.A.U. 
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 مشغل نقطة التشوير اسم االسم الوحيد لنقطة التشوير البلد/املنطقة اجلغرافية

ISPC DEC 

 SUPالسويد   
2-192-1 5633 SWESTO1 (Stockholm) GTelecom Limited (B.V.I.) filial 

2-195-4 5660 SWESTO2 (Stockholm) GTelecom Limited (B.V.I.) filial 

 LIRالسويد   
2-195-7 5663 MSC1 Tele2 Sverige AB 

_________ 
ISPC:  التشوير الدولية.رموز نقاط 

 International Signalling Point Codes (ISPC)  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)  

 
 خطة الترقيم الوطنية

 (E.129 T-ITU (2013/01))وفقاً للتوصية 
 www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.htmlاملوقع اإللكرتوين: 

يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفسريا  
ملعلومات وإتاحتها جمانا  اصفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر  يف

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية 

حتديث  (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 
 هذه املعلومات تباعا .

 ا يف موقعنا اإللكرتوين:مبتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبدان التاليان لَ قام الب َ  I.1.2016اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 55+ الربازيل
 690+ توكيالو

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
file://///blue/dfs/pool/ARA/ITU-T/BUREAU/tsbtson@itu.int
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